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1. INTRODUCCIÓN 

     A titoría e a orientación do alumnado forman parte da función docente, e desde esta 

concepción na que educar non é soamente transmitir coñecementos senón contribuír á 

formación integral dos alumnos e alumnas, todo o profesorado ten responsabilidade na 

función de orientación. Non obstante, para garantir a sistematicidade e coherencia no 

desenvolvemento da orientación e do proceso educativo dos diferentes grupos, 

canalízase a través dos titores e titoras, que a dirección do centro nomea ao inicio de 

cada curso, segundo os criterios establecidos na lexislación vixente. O departamento de 

orientación, como órgano de coordinación docente, é a estructura que planifica e asesora 

as actividades de orientación. 

      No departamento de orientación, entendemos a orientación como un proceso de 

análise e tratamento das situacións educativas desde unha perspectiva de colaboración e 

axuda sistemática á comunidade educativa. Esta comunidade educativa formada por 

profesores/as, alumnos/as, pais/nais e persoal de administración e servizos, conforma un 

sistema no que as relacións que existen entre os seus membros influirán en todos eles, e 

as actuacións de cada un deles repercutirá nos demáis e en sí mesmo. Non se poden, 

pois, concebir ailladamente as accións e consecuencias das mesmas, senón que, é 

necesario coordinar as actuacións de todos e asumir as responsabilidades que cada 

un/unha de nós temos como parte do sistema educativo.  

      No noso modelo de orientación, temos como obxectivo a realización de propostas 

educativas adaptadas ás necesidades dos distintos elementos que conforman a 

comunidade escolar, para desenvolver dun xeito colaborativo e compartido entre todo o 

profesorado, equipo directivo e familias. Entendemos a orientación educativa como un 

continuo que comenza coa escolarización do alumno/a e que inclúe a toda a poboación 

escolar á marxe da diversidade que presente, e como un proceso global e unitario que 

integra aspectos do desenvolvemento persoal e social, dos procesos de ensino-

aprendizaxe e os relacionados coa toma de decisións; no que a finalidade básica é 

acadar o desenvolvemento integral da persoa. 

 

2. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

 As actuacións propias da orientación educativa recollense na Orde 24 de xullo de 1998: 
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a. Actuacións en relación á promoción de convivencia e  á resollución pacífica de 

conflitos no marco duna escola plural: colaboración na diagnose inicial do estado de 

convivencia no centro, no posterior deseño do plan de mellora e no desenvolvemento 

das accións oportunas. 

 

b. Actuacións que teñan como eixe nuclear o plan de acción titorial: asesoramento, 

colaboración e incorporación de contidos relacionados coa aprendizaxe emocional, a 

dinámica de grupos e a igualdade real entre homes e mulleres. 

 

c. Actuacións que teñan como obxecto a atención a toda a diversidade presente nos 

centros educativos: 

 Identificación temperá de necesidades. 

 Revisión e/ou modificación das medidas de apoio e/ou reforzo que estea a 

recibir o alumnado para avanzar na prevención dos problemas de aprendizaxe e 

na loita contra o fracaso escolar. 

 Establecemento de canles de comunicación entre orientadores e orientadoras dos 

centros de primaria e de secundaria dunha mesma zona, de modo que se facilite 

o tránsito do alumnado entre etapas educativas. 

 

d. Proposta de actuacións que promovan unha maior participación e implicación das 

familias na vida do centro e na educación das súas fillas e fillos. 

 

e. Actuacións concretas referentes á orientación vocacional e profesional: 

 Actuacións que fomenten a igualdade no acceso á formación profesional, 

mediante: accións específicas encamiñadas a reducir calquera tipo de 

desigualdade (de xénero, residencia, orixe...) e accións e colaboración no ámbito 

laboral. 

 Actuacións relacionadas co fomento da cultura emprendedora e o autoemprego: 

a través de accións transversais nos diferentes módulos e  participación en 

campañas, concursos, proxectos empresariais e talleres de formación para o 

fomento do autoemprego. 

 Actuacións en relación á etapa de transición da formación ao mundo laboral ou 

viceversa: atención preferente ao alumnado nestas circunstancias, así como 
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persoas adultas que volven ao sistema educativo, e  colaboración no seguimento 

da inserción laboral do alumnado que finaliza ensinanzas de formación 

profesional inicial. 

f. Proposta de medidas encamiñadas a disminuír o absentismo escolar e o abandono 

temperá dos estudos. 

 

g. Actuacións relacionadas co asesoramento ás persoas adultas sobre as diferentes 

oportunidades de aprendizaxe, incidindo principalmente nos seguintes obxectivos: 

 Menores de idade que non conseguiron a titulación básica e seguen ensinanzas 

para a obtención do graduado en secundaria obragatoria. 

 Mocidade menor de idade que sigue programas de garantía social e que busca a 

inserción no mundo laboral. 

 Mocidade maior de idade e persoas adultas, sen o título básico, e que teñen 

como obxectivo a obtención do graduado en educación secundaria obrigatoria 

para mellorar a súa empregabilidade. 

 Persoas inmigrantes que demandan a aprendizaxe das lingua galega e castelá 

como medio de integración social e laboral. 

 Persoas adultas que dexesen recoñecer as competencias profesionais adquiridas 

a través da experiencia laboral e doutras vías formais e non formais de 

aprendizaxe. 

 

h. Asesoramento xeral de saídas profesionais e elección vocacional. 

 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

      Para poder coordinar e levar a cabo o plan de orientación, na planificación xeral do 

centro contémplanse as seguintes medidas organizativas: 

 

- Reunión mensual do departamento de orientación: unha hora. 

- Reunións semanais cos titores e titoras da etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria e Formación Profesional Básica: 

- Primeiro curso de eso: unha hora 

- Segundo curso de eso: unha hora 

- Terceiro curso de eso e primeiro de FPB: unha hora 
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- Cuarto curso de eso e segundo curso de FPB: unha hora 

 

- Reunións coordinadas polo titor ou titora co equipo docente de grupo, no horario 

destinado a actividades presenciais non fixas e nos recreos. 

- Reunión trimestral coa orientadora do departamento de orientación do CEIP de 

Figueroa.  

- Reunións convocadas e coordinadas pola xefa de estudos para coordinar as 

intervencións específicas da profesora de pedagoxía terapéutica. 

- Reunión de coordinación do orientador coa profesora de pedagogía terapéutica: 

cando sexa necesario. 

 

4. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

    A actuación do departamento de orientación desenvolverase en torno a tres ámbitos, 

que están estreitamente interrelacionados: 

- Apoio ó proceso de ensinanza e aprendizaxe, tanto no relativo ás medidas 

educativas preventivas e ordinarias, como extraordinarias. 

- Apoio á organización e desenvolvemento do plan de acción titorial, a fin de 

favorecer o seguimento do proceso de ensinanza e aprendizaxe de cada alumno/a e 

do grupo, e a súa inclusión e participación na dinámica do centro. 

- Apoio á organización e desenvolvemento do plan de orientación académica e 

profesional do alumnado, para axudarlle nos procesos de toma de decisións. 

 

5. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN    

   A  organización da intervención e apoio  ao proceso de ensinanza-aprendizaxe 

realizarase fundamentalmente a través das reunións dos equipos docentes de grupo. 

Nestas reunións propoñeranse as medidas educativas ordinarias e extraordinarias que 

poida necesitar un alumno, alumna ou un grupo, en cada área ou materia, así como a 

forma de colaboración e participación da profesora de apoio para o desenvolvemento 

das medidas que se acorden.  Tanto o tipo de medidas educativas como a forma de 

colaboración da profesora de apoio serán modificadas en función dos cambios que se 

vaian producindo e das necesidades que poidan xurdir.   

 



 6

      Os plans de acción titorial e de orientación académica e profesional diseñaranse 

segundo as instrucións recollidas na Circular 18/2007, as diretrices da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica e as propostas que os  titores e titoras fan nas reunións;  tendo 

como referencia os seguintes criterios: 

. Que respondan ás finalidades do actual sistema educativo. 

. Que se adapten ás características e necesidades do alumnado e do centro. 

. Que sexan flexibles e abertos a tódalas posibles modificacións que a práctica e 

circunstancias aconsellen; pero que, ó mesmo tempo, teñan un grao de estabilidade 

suficiente para que a súa continuidade non se vexa afectada polos cambios de 

profesorado, equipo directivo, etc. 

 

      Utilízase, como canle principal para o deseño e desenvolvemento dos mentados 

plans,  a estructura das titorías, porque a función titorial ten un recoñecemento legal e 

unha consolidación no funcionamento do centro. A través dos titores e titoras é máis 

doado chegar  ao resto do profesorado,  alumnado e  familias.  

 

      É necesario subliñar que existen diferencias entre a acción titorial que poden realizar 

os titores e titoras da etapa de Educación Secundaria Obligatoria, da Formación 

Profesional Básica,  de Bacharelato,  os Ciclos Formativos e Educación de Adultos. Os 

primeiros  teñen contemplado no seu horario lectivo unha sesión de titoría co grupo de 

alumnos/as e é nesa sesión cando poden desenvolver o plan de acción titorial e de 

orientación académica e profesional, mentras que esta sesión non está contemplada no 

Bacharelato e nos Ciclos Formativos. 

 

6. OBXECTIVOS XERAIS 

- Facilitar o coñecemento das características do alumnado procedente dos centros 

adscritos, que inicia a escolarización na etapa de educación secundaria obrigatoria. 

- Prestar apoio técnico no referido á avaliación inicial do alumnado, así como ós 

criterios de avaliación formativa. 

- Coordinar e colaborar na organización e atención ó alumnado con necesidades 

educativas específicas. 
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- Fomentar a inclusión e participación do alumnado na dinámica do centro, 

favorecendo actitudes de respecto, colaboración e tolerancia, así como o 

cumprimento das normas básicas de convivencia.  

- Asesorar ó equipo directivo e ós equipos docentes en temas de avaliación, 

promoción e titulación. 

- Colaborar no proceso de toma de decisións, especialmente nas académicas e 

profesionais, mediante programas de orientación que doten ó alumnado da 

capacidade de toma de decisións responsables e con coñecemento das súas 

posibilidades e das oportunidades que se lle presentan, tanto a nivel escolar como 

profesional. 

- Colaborar cos servicios de orientación do ámbito educativo e os orientadores 

laborais, no marco do sistema integrado de información e orientación profesional. 

-  Coordinar as actividades titoriais, asegurando a coherencia no desenvolvemento do 

plan de acción titorial nos distintos niveis educativos, e favorecendo a formación do 

titor/a para que poida desempeñar as súas funcións adaptándoas ás características  

do grupo.  

 

7. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
 7.1. Ámbito de apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe 

 Asesorar ó equipo directivo e ó profesorado sobre as medidas educativas ordinarias e 

extraordinarias de atención á diversidade e a necesidade de súa implantación para poder 

atender á diversidade do alumnado. 

 Colaborar cos equipos docentes na avaliación inicial do alumnado e no 

establecemento de medidas educativas adaptadas ás necesidades detectadas no grupo ou 

nalgún alumno ou alumna. 

 Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa para que nos distintos 

documentos e actuacións se contemple a atención á diversidade e se favoreza o 

desenvolvemento de actitudes positivas fronte á diversidade multicultural. 

 Participar no deseño,  desenvolvemento e seguimento de medidas de carácter 

preventivo e compensador das necesidades educativas específicas: reforzo educativo, 

desdobres de grupos,  adaptacións curriculares, agrupamentos específicos, programas de 

diversificación curricular, programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, etc.  
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 Apoiar o desenvolvemento de medidas de atención á diversidade adaptadas ás 

necesidades e características do alumnado, dun pequeno grupo ou dun grupo-clase. 

 Colaborar cos departamentos didácticos e cos equipos docentes para que se fomente a 

valoración do esforzo no traballo e se potencie  o desenvolvemento de actividades que 

favorezan a aprendizaxe significativa. 

 Colaborar no seguimento e avaliación do Proxecto Curricular de Centro, 

fundamentalmente nos principios relativos á avaliación formativa e na adecuación dos 

criterios de avaliación e promoción do alumnado. 

 Asesorar  e elaborar guías-orientativas  para o desenvolvemento das sesións de 

avaliación, na procura de actuacións que permitan dar coherencia ás respostas 

educativas. 

 Promover actividades que impliquen a cooperación entre o centro e as familias. 

 Colaborar e coordinarse cos diferentes servicios e institucións que actúan no ámbito da 

orientación. 

 Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan os equipos de 

orientación específicos. 

 

7.2. Ámbito do plan de acción titorial 
 Asesorar ó equipo directivo na planificación do inicio de curso, en aspectos referidos á 

constitución dos grupos  e a estructura e funcionamento das titorías. 

 Colaborar na análise dos expedientes e recollida de información sobre o alumnado, 

especialmente dos alumnos e alumnas que inician este curso a etapa de educación 

secundaria obrigatoria e que presentan necesidades educativas especiais. 

  Elaborar o plan de acción titorial segundo as instrucións recollidas na Circular 

18/2007, as  directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica e as propostas dos 

titores e titoras.  

 Contribuír ó desenvolvemento da acción titorial, ofertando asesoramento, materiais e 

propostas de actividades. 

 Impulsar o desenvolvemento de programas e accións que incidan na aprendizaxe de 

valores propios duna sociedade participativa e democrática, favorecedores dun clima de 

convivencia e de respecto entre as persoas e as culturas. 

 Asesorar no desenvolvemento de actuacións dirixidas á resolución de conflictos e a 

mellorar as relacións sociais e  convivencia nas aulas e no centro. 
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 Potenciar e coordinar a participación en programas destinados a prevención da 

violencia de xénero, de educación para a saúde, de educación afectivo-sexual, ... 

 Promover actividades que impliquen ás familias e á comunidade educativa.  

 Asesorar nas reunións e  relacións coas familias, de xeito individual e colectivo, para 

que participen activamente no proceso educativo dos seus fillos/as. 

 Asesorar ao profesorado titor na cumprimentación da documentación académica do 

alumnado, en especial do que recibe medidas de atención á diversidade. 

 Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan os equipos de 

orientación específicos. 

 Colaborar no desenvolvemento das actividades que propoña a Vicedirección do 

centro,  que estean relacionadas coas funcións de orientación e titoría. 

 

7.3. Ámbito do plan de orientación académica e profesional 
 Elaborar o plan de orientación académica e profesional segundo as instrucións 

recollidas na Circular 18/2007, as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica 

e as propostas dos titores e titoras.  

 Coordinar accións que favorezan o tránsito do alumnado entre etapas educativas, 

especialmente cando implique o cambio de centro educativo. 

 Colaborar cos departamentos didácticos, equipos docentes e titores/as na 

incorporación ó currículo da orientación académica: elección de materias optativas,  

itinerarios educativos... 

 Orientar e asesorar a toda a comunidade educativa sobre as posibilidades académicas e 

laborais, así como sobre as ofertas educativas do seu contorno, no momento de 

finalización dunha etapa educativa (ESO, FPB, Bacharelato); con especial atención ó 

alumnado con necesidades educativas específicas. 

  Promover a realización de actividades de información e orientación nas que participen 

persoas e profesionais externos ó centro. 

 Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan os equipos de 

orientación específicos. 

 

8. TEMPORALIZACIÓN  
1º TRIMESTRE 

 
Proceso de ensino-aprendizaxe 
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- Facilitar a información recollida sobre os/as alumnos/as polos titores e titoras en 

cursos anteriores. 

- Coordinar o apoio do alumnado con necesidades educativas específicas, dando 

prioridade as áreas instrumentais da etapa de educación secundaria obrigatoria. 

- Participar nas reunións dos equipos docentes. 

- Orientar ó profesorado no uso de técnicas, materiais e programas que sirvan para 

previr actitudes discriminatorias cara ó alumnado doutras culturas e permitan 

resolver satisfactoriamente as posibles dificultades que se poidan producir. 

- Colaborar na elaboración de adaptacións curriculares e/ou no deseño de medidas de 

reforzo educativo. 

- Asesorar e deseñar materiais para a realización das sesións de avaliación, na procura 

de buscar actuacións que favorezan a coherencia nas respostas educativas.  

- Realizar, en colaboración cos titores e profesorado dos grupos específicos das áreas 

instrumentais, o seguemento do alumnado incorporado a ditos grupos.  

 

Plan de acción titorial 
- Deseño e participación, en coordinación co equipo directivo e os titores e titoras do   

plan de acollida do alumnado.  

- Deseño de cuestionarios para a recollida de información  inicial do alumnado de 

ESO, FPB e Bacharelato. 

- Propostas de actividades para desenvolver co alumnado nas sesións de titoría, 

iniciando coas referidas a recollida de información  inicial do alumnado 

coñecemento do RRI e a elección de delegados/as.  

- Asesoramento e  seguimento da función titorial, especialmente na ESO a través das 

reunións de coordinación semanal cos titores e titoras contempladas na planificación 

horaria para o actual curso. 

- Potenciar o desenvolvemento de programas de Educación para a saúde, prevención 

da violencia entre iguais e de xénero, prevención do consumo de drogas.  

- Impulsar o desenvolvemento de programas que favorezan o coñecemento doutras 

culturas e os valores dunha sociedade democrática.  

- Selección e deseño de materiais que orienten ós titores/as no desenvolvemento da 

función titorial. 
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- Información sobre cursos de formación para o profesorado, directamente 

relacionados coa orientación e, especialmente, cos programas que se propoñan para 

desenvolver no plan de acción titorial.  

 

Plan de orientación académica e profesional 
- Facilitar ó profesorado titor materiais nos que se recolle a actual estructura do 

sistema educativo e información sobre os cambios que se produzan na normativa 

legal. 

- Informar ao profesorado da optatividade na educación secundaria obrigatoria, 

modalidades de bacharelato e vías que se cursan no centro. 

- Informar ao profesorado das medidas organizativas de atención á diversidade que se 

están levando a cabo no centro: apoio nas áreas instrumentais. 

 
2º TRIMESTRE 

 
Proceso de ensino-aprendizaxe 
- Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de apoio que está a recibir o 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe ou inclusión. 

- Continuar coas actuacións iniciadas no primeiro trimestre: participación nas 

reunións dos equipos docentes, apoio ao alumnado con necesidades educativas 

específicas, coordinacións das actividades de titoría, ... 

- Seguimento, en colaboración cos titores e o profesorado implicado, do alumnado 

que está nos agrupamentos específicos das áreas instrumentais.  

- Preparación de materiais para a realización das sesións da 2ª de avaliación, na 

procura de buscar actuacións que favorezan a potenciación da vertente formativa.  

 

 Plan de acción titorial 
- Realizar un seguimento dos programas que se iniciaron no trimestre pasado, 

introducindo as modificacións e axustes que se estimen necesarios. 

- Organizar un Programa de Educación Afectivo-Sexual en todos os grupos de 3º da 

eso en colaboración co Consello da Xuventude de Galiza ou a Asociación “A 

Faraxa”     

- Desenvolver novas propostas de programas e actividades, en función das 

posibilidades e necesidades que se vaian detectando. 
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- Implemantar o programa de “Clases sen fume” para 1º da ESO. 

 
Plan de orientación académica e profesional 
- Potenciar o desenvolvemento dun programa de orientación académica co alumnado 

do 4º curso de ESO, e do FPB que lle axude na toma de decisións e na elección da 

súa propia opción educativa e/ou profesional. 

- Elaboración de propostas para orientar na elección de materias optativas, dirixidas 

ao alumnado que cursa 2º e 3º de ESO. 

- Elaboración de diferentes dossieres de orientación académica e  profesional, 

dirixidos ao alumnado de ESO, 1º e 2º de Bacharelato  e ás súas familias. 

- Organización de sesións informativas sobre orientación académica e profesional en 

tódolos cursos da ESO e en 1º e 2º de Bacharelato, así como establecemento de 

horarios para que poidan acudir a realizar todas as consultas concernentes a este 

ámbito. 

 
3º TRIMESTRE 

 
Proceso de ensino-aprendizaxe 
- Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de apoio que está a recibir o 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe ou inclusión. 

- Colaborar no proceso de selección do alumnado proposto nas xuntas da 2ª 

avaliación para incorporarse a un agrupamento específico ou cursar un programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento. 

- Informar ás familias destes alumnos das características destes agrupamentos e 

solicitar a súa aceptación para que o seu fillo/a curse dito programa.  

- Preparación de materiais para a realización das sesións da 3ª de avaliación, 

incluíndo información relativa á promoción e titulación. 

 
Plan de acción titorial 
- Continuar co desenvolvemento das actividades propostas e as novas que se 

consideren necesarias. 

- Colaborar no asesoramento ó alumnado e familias en relación coas expectativas 

académicas e profesionais para o próximo curso. 

- Asesorar ós titores/as na cumprimentación da documentación académica do 

alumnado, en especial do que está recibindo medidas de atención á diversidade. 
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- Aportar información sobre a avaliación, promoción e titulación do alumnado. 
 
Plan de orientación académica e profesional 
- Colaborar no proceso de toma de decisións dos alumnos e alumnas que rematan 

unha etapa educativa (ESO, Bacharelato, FPB ou Educación de Adultos), mediante 

accións que lles faciliten unha elección responsable, acorde coas súas posibilidades 

e intereses, e que non estea mediatizada por condicionantes de xénero, orixe, lugar 

de residencia.  

- Elaboración dun programa de orientación laboral para aquel alumnado que remata 

unha etapa educativa. Este programa será diseñado polo profesor de FOL e será 

impartido, ben polo propio profesor de FOL, ben polos titores dos grupos de 

alumnos ós que vai dirixido. 

- Implementación do programa de orientación académica e profesional en tódolos 

cursos: “Orienta 2015”. 

-  

9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

       Na LOE e na LOMCE a atención á diversidade estabécese como principio 

fundamental que debe rexer todo o ensino básico, co obxectivo de lle proporcionar a 

todo o alumnado unha educación adecuada ás súas características e necesidades. 

       A adecuada resposta educativa a todos os alumnos concíbese a partir do principio 

de inclusión, entendendo que unicamente deste modo se garante o desenvolvemento de 

todos, se favorece a equidade e se contribúe a unha maior cohesión social. A atención á 

diversidade é unha necesidade que abarca a todas as etapas educativas e todos os 

alumnos. É decir, trátase de considerar a diversidade das alumnas e alumnos como 

principio e non como unha medida que corresponde ás necesidades duns poucos 

       A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de 

educación común e de atención á diversidade. As medidas de atención á diversidade 

nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do 

alumnado e á consecución das competencias básicas e dos obxectivos da educación 

secundaria obrigatoria e non poderán, en ningún caso, supoñer unha discriminación que 

lles impida alcanzar os devanditos obxectivos e a titulación correspondente. Teranse en 

conta as dificultades específicas das rapazas e dos rapaces que por razón de xénero e 

pertenza a determinados colectivos teñan dificultades especiais para rematar a etapa. 
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       En canto se detecten dificultades de aprendizaxe, deberanse poñer en 

funcionamento as medidas de atención á diversidade que se consideren máis 

convenientes ás características do seu alumnado e que poderán ser tanto organizativas 

como curriculares. 

       Son medidas de atención á diversidade  os agrupamentos flexibles, os 

agrupamentos específicos (que se estan a inpartir no noso centro, este curso ao 

alumnado de primeiro nas materias de lingua castela, lingua galega e matemáticas) o 

apoio en grupos ordinarios, o apoio ocasional fóra do grupo ordinario, os 

desdobramentos de grupo, a oferta de materias optativas, as medidas de reforzo, as 

adaptacións do currículo, a integración de materias en ámbitos, os programas de 

diversificación curricular, os programas de mellora da aprendizaxe e o rendemento e 

outros programas de tratamento personalizado para o alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo. 

       A integración de materias en ámbitos está destinada a diminuír o número de 

profesoras e profesores que interveñen nun mesmo grupo e deberá respectar os 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación de todas as materias que se integran, así 

como o horario asignado ao conxunto delas. Esta integración terá efectos na 

organización das ensinanzas pero non así nas decisións asociadas á promoción. 

 

A optatividade na Educación Secundaria Obrigatoria  

       A optatividade pretende dar resposta ás necesidades e intereses do alumnado e 

facilitar así o contacto con determinados ámbitos de coñecemento de xeito que poidan 

realizar a futura toma de decisións.  

Co fin de que o alumnado poida acceder ás ofertas formativas e laborais da Unión 

Europea, e ás redes de información, a optatividade nos dous primeiros cursos da ESO 

deberá inicialo na aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira.  

       Para a exención da segunda lingua  estranxeira actuarase ao abeiro da Resolución 

do 27 de xullo de 2015  pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para 

a implantación do currículo da educación secundaria  brigatoria na Comunidade 

Autónoma de Galicia: “O alumnado do primeiro curso que presente dificultades 

continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá 

quedar exento de cursar a materia de segunda lingua estranxeira. Neste caso recibirá 

reforzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades logo do 
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informe pertinente da persoa titora da etapa ou curso anterior coa colaboración do 

Departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida adoptada”. 

No seu expediente académico figurará coa mención de exento/a. 

A competencia da decisión recaerá na dirección do centro, oídas as nais, os pais ou os 

titores/as legais do alumnado afectado pola medida. 

       No terceiro curso cursarase unha materia troncal de opción a elixir entre 

matemáticas orientadas as ensinanzas académicas e matemáticas orientadas as 

ensinanzas aplicadas. Tamán se elixirá  unha materia específica de opción  entre cultura 

clásica e segunda lingua estranxeira.  

A optatividade en cuarto : reflíctese no cadro de itinerarios e optativas. 

 

Alumnado que se incorpora tardiamente ao sistema educativo 

       A escolarización do alumnado que se incorpora tardiamente ao sistema educativo 

realizarase atendendo ás súas circunstancias, coñecementos, idade e historial académico. 

Cando presenten graves carencias na lingua galega e/ou na lingua castelá recibirán unha 

atención específica que será, en todo caso, simultánea á escolarización nos grupos 

ordinarios, cos cales compartirán o maior tempo posible do horario semanal. 

Os que presenten un desfase no seu nivel de competencia curricular de dous ou máis 

anos, poderán ser escolarizados nun ou en dous cursos inferiores ao que lles 

correspondería por idade, sempre que a dita escolarización lles permita completar a 

etapa nos límites de idade establecidos con carácter xeral, adoptándose as medidas de 

reforzo educativo máis adecuadas para facilitar a súa integración escolar e a 

recuperación do desfase curricular e para que lles permitan continuar con 

aproveitamento os seus estudos. As alumnas e alumnos que en virtude desta 

escolarización non pudiesen completar a etapa nos límites de idade establecidos con 

carácter xeral poderán continuar estudos nas ensinanzas de persoas adultas. 

 
Alumnado con altas capacidades 

       A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais flexibilizarase de 

tal forma que se poida incorporar a esta etapa cando proceda a súa promoción desde a 

educación primaria. Así mesmo, poderase reducir a duración da educación secundaria 

obligatoria cando se prevexa que esta é a medida máis adecuada para o 

desenvolvemento do seu equilibrio persoal e a súa socialización. 
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Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

       Enténdese por alumnado que presenta necesidades específicas de apoio aquel que 

requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados 

apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos 

graves da conduta. 

Para que este alumnado poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos da etapa, estableceranse as medidas curriculares e 

organizativas oportunas que aseguren o seu adecuado progreso. 

       Na educación secundaria obrigatoria poderanse realizar adaptacións curriculares 

que se aparten significativamente dos contidos e criterios de avaliación do currículo, 

dirixidas a este alumnado con necesidades educativas especiais. 

Estas adaptacións curriculares, que estarán precedidas en todo caso dunha avaliación 

das necesidades educativas especiais do alumnado e a conseguinte proposta curricular 

específica, realizaranse buscando o máximo desenvolvemento das competencias básicas 

de acordo coas posibilidades da alumna ou alumno; a avaliación e a promoción tomarán 

como referencia os obxectivos e criterios de avaliación fixados nas adaptacións. 

       A escolarización deste alumnado na educación secundaria obrigatoria poderase 

prolongar un ano máis, sempre que iso favoreza a obtención do título de graduado. 

       As responsabilidades na elaboración e desenvolvemento da ACS son as seguintes:  

Profesor/a de área: É o responsable do deseño e desenvolvemento  da materia adaptada. 

Deberá participar nunha reunión coordenada polo xefe/a de estudos na que se decidirán 

as medidas que se van adoptar polos diferentes profesionais implicados na ACS. Así 

mesmo, deberá estar presente na revisión da ACS e decidir a pertinencia da promoción 

do alumno, as necesidades dunha ACS para o curso seguinte e as liñas da mesma.  

 

Departamento didáctico: Colaborar co profesorado de materia no deseño e 

desenvolmento da ACS (materiais, metodoloxías, organizacións...)  

 

Responsable do departamento de orientación: Asesorar ao profesorado de materia no 

deseño e desenvolvemento da ACS así como facer unha avaliación diágnóstica do 

alumno. Estará presente en todas as reunións coordenadas polo xefe/a de estudos que se 

requiran para a elaboración ou revisión da ACS.  
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Profesora de apoio: A profesora de apoio poderá colaborar na avaliación diagnóstica do 

alumnado en canto a determninar o nivel de competencia curricular nas materias que 

teñen carácter instrumental, implementar o programa de aopio e participar en todas as 

reunións coordinadas polo xefe de estudos ás que sexa convocada.  

 

Titor/a: Participación nunha reunión coordinada polo xefe de estudos para a elaboración 

e revisión da ACS. Ademais, deberá determinar a pertinencia da promoción e as 

necesidades da ACS no curso seguinte e as liñas da mesma.  

 

Xefe de estudos: Coordinar unha reunión á que asistirán o titor, os profesores que 

imparten as marterias que se consideren obxecto de ACS e os profesionais que 

participaron na avalición diagnóstica (tanto para a elaboración como para a revisión). 

 

Directora: Enviar a proposta de ACS ao correspondente servicio provincial de 

inspección.  

 

Pais/nais ou responsables legais: Terán que ser oídos para determinar a pertinencia da 

promoción, das necesidades de ACS no curso seguinte e as liñas da mesma. Recibirán 

información sobre a adaptación. No caso de desacordo poderán reclamar.  

 

Proceso de elaboración: 

       O seu deseño e desenvolvemento será responsabilidade do profesorado que imparte 

a materia ao alumnado, coa colaboración dos diferentes profesionais que participen na 

atención ao alumnado con NEE. 

 A ACS consta das seguintes partes:  

1. Avaliación psicopedagóxica ( departamento de orientación)  

Na avaliación psicopedagóxica constarán os seguintes datos dos alumnos:  

 Datos persoais do alumno.  

 Datos físicos e de saúde . 

 Datos psicosociais.  

 Datos do contorno sociofamiliar  

 Datos do contorno escolar.  

 Datos psicopedagóxicos.  

2- Proposta curricular (profesor resposable da área)  
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 Competencia curricular (que é capaz de facer)  

 Obxectivo adaptados (que queremos acadar)  

 Contidos adaptados  

 Criterios de avaliación adaptados.  

3-Metodoloxía  

4-Revisión da ACS.  

5- Profesionais participantes na mesma.  

 

Suxestións para a aplicación ou desenvolvemento na aula ordinaria implicación do 

equipo docente: 

 
 Elaborar e/ou adaptar instrumentos de avaliación diversos.  

 Avaliar as diferentes situacións de ensinanza-aprendizaxe.  

 Seleccionar actividades que beneficien a todo o alumnado.  

 Priorizar metodoloxías que favorezan a experiencia directa, a reflexión, a 

expresión e a comunicación.  

 Deseñar actividades amplas, con diferentes graos de dificultade.  

 Deseñar actividades diferentes para traballar un mesmo contido.  

 Establecer momentos en que se realicen actividades diferentes na aula.  

 Planificar actividades de libre elección por parte do alumnado.  

 Priorizar obxectivos e contidos básicos para todo o alumnado.  

 Deseñar actividades de reforzo e específicas para traballar os contidos e 

obxectivos específicos da ACS.  

 
       No depatamento de orientación hai un fondo bibliográfico e materiais específicos 

para traballar aspectos concretos tales como o razoamento, cálculo mental, comprensión 

e expresión oral e escrita que poden ser de utilidade tanto ao profesor de materia como 

ao departamento para a elaboración de materiais e actividades que favorezan o 

desenvolvemento da ACS.  

 

Os distintos tipos de apoio  

-Apoio dentro da aula ordinaria: a profesora de apoio entra na aula ordinaria para 

realizar actividades específicas que favorezan tanto a integración do alumno con 
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necesidades educativas nas actividades da aula como no acceso ao currículo. Esta forma 

de apoio deberá ser consensuada. 

-Apoio fóra da aula ordinaria: o alumno sae da aula ordinaria para implementar os 

programas de tratamento personalizado para o alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo. 

Revisión da ACS: A efectividade da ACS deberá considerarse en cada avaliación por 

parte de todo profesorado implicado no seu desenvolvemento. Ademais, si se considera 

oportuno, todas as decisións ou adecuacións figurarán no documento oficial da ACS.  

Así mesmo, o Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) deberá revisarse 

ao final de cada curso. 

 

Programas de diversificación curricular. 

       Para o alumnado que, tras a oportuna avaliación, precise dunha organización dos 

contidos, actividades prácticas e materias do currículo diferente á establecida con 

carácter xeral e dunha metodología específica para alcanzar os obxectivos e 

competencias básicas da etapa e o título de graduado en educación secundaria 

obrigatoria establécense os PDC. 

       Poderanse incorporar aos programas de diversificación curricular, as alumnas e 

alumnos desde o terceiro curso da educación secundaria obrigatoria que en cursos 

anteriores tivesen dificultades xeneralizadas de aprendizaxe e que recibisen medidas 

complementarias de adaptación do currículo. Tamén os poderán realizar as alumnas e 

alumnos que tivesen cursado segundo, que non estean en condicións de promocionar a 

terceiro e xa repetisen unha vez na etapa. 

En todo caso, a súa incorporación requirirá a avaliación tanto académica como a 

psicopedagóxica a través do ditame emitido polo Departamento de Orientación, informe 

do equipo docente, e logo de audiencia do propio alumnado e dos seus pais/nais ou 

titores. 

       Con carácter xeral, a duración destes programas será de dous anos. Non obstante, 

poderanse establecer programas dun ano de duración para aquelas alumnas ou alumnos 

que cursasen o cuarto curso de educación secundaria obrigatoria ou que repetisen o 

terceiro curso sen superalo. 
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Avaliación: 

1. Os referentes fundamentais para avaliar as aprendizaxes do alumnado que curse 

un programa de diversificación curricular serán as competencias básicas e os 

obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de 

avaliación específicos establecidos para cada ámbito do programa e para as 

materias que curse cada alumna ou alumno. 

2. O alumnado que curse o programa de diversificación curricular acadará o título 

de graduado  en educación secundaria obrigatoria se supera tódolos ámbitos e 

materias que integran o programa. Non obstante, poderán obter o título aqueles 

que, tendo superados os ámbitos, teñan avaliación negativa en una ou duas 

materias, e de maneira excepcional en tres, sempre que a xuizo do equipo 

docente alcanzase ao finalizar o programa as competencias básicas e os 

obxectivos da etapa. 

3. O alumnado que, ao rematar o programa, non estea en condicións de obter o 

título de graduado en educación secundaria obrigatoria e cumpra os requisitos de 

idade establecidos, poderá permanecer un ano máis no programa. 

4. O alumnado que acceda a un programa de diversificación curricular sen acadar 

os obxectivos dalgunha materia dos cursos anteriores, realizará as actividades de 

reforzó e de apoio que lle permitan recuperalos ao longo do desenvolvemento do 

programa, sendo a avaliación competencia do profesorado que imparte clase nel, 

coa colaboración dos departamentos implicados. 

 

Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

1. Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento forman parte das medidas 

extraordinarias de atención á diversidade e teñen por finalidade facilitar que os alumnos 

e as alumnas, mediante unha metodoloxía específica e unha organización de contidos e 

materias do currículo diferente á establecida con carácter xeral, alcance as competencias 

do primeiro ciclo da educación secundaria obrigatoria, poidan cursar o cuarto curso pola 

vía ordinaria e obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. No 

curso académico 2015/16 os centros docentes poderán organizar os programas no 

terceiro curso de educación secundaria obrigatoria segundo o disposto no artigo 20 do 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño.  

2. Poderá incorporarse aos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, en 

terceiro curso de educación secundaria obrigatoria no curso 2015/16, o alumnado que 



 21

presente dificultades relevantes de aprendizaxe e que se atope nalgunha das seguintes 

situacións:  

a) Ter cursado segundo curso de educación secundaria obrigatoria, ter repetido algunha 

vez en calquera das etapas e non estar en condicións de ter promoción a terceiro curso 

de educación secundaria obrigatoria.  

b) Con carácter excepcional, para o alumnado que ten cursado terceiro curso de edu-

cación secundaria obrigatoria e non está en condicións de ter promoción ao cuarto 

curso.  

Neste caso poderán incorporarse a un programa de mellora da aprendizaxe e do rende-

mento para repetir curso.  

3. O procedemento para a incorporación dun alumno ou dunha alumna ao programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento é o que segue:  

a) Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta ra-

zoada do alumnado que podería incorporarse ao programa para a mellora da 

aprendizaxe e do rendemento. Esa proposta concretarase nun informe individualizado, 

elaborado pola persoa titora, en que constará a competencia curricular do alumno ou da 

alumna en cada materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas, as medidas de 

atención á diversidade aplicadas e os motivos polos que o equipo docente considera a 

conveniencia de que o alumno ou a alumna se integre nun programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento. Ese informe trasladarase á xefatura do Departamento de 

Orientación.  

b) A persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación realizará unha ava-

liación psicopedagóxica a cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as polo equipo 

docente para incorporar ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. No 

informe correspondente a esa avaliación deben constar, entre outros aspectos, as conclu-

sións das reunións co profesorado titor e, se se trata de alumnado menor de idade, cos 

pais, as nais ou titores/as legais de cada alumno e alumna, para lles formular a conve-

niencia da súa incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. 

Deixarase constancia escrita da opinión dos pais, as nais ou titores/as legais respecto da 

proposta formulada.  

c) Posteriormente, unha comisión formada polo/a xefe/a de estudos, que exerce a súa 

presidencia, a persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación e o/a titor/a 

do alumno ou da alumna valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o caso, do 
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pai, a nai ou os/as titores/as legais, realizando unha proposta ao/á director/a sobre a 

incorporación ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.  

d) Compete ao director ou á directora do centro docente elevar a proposta de autori-

zación sobre a incorporación do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento ao servizo provincial de Inspección Educativa. Á solicitude achegaráselle a 

relación de alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir cada un dos 

ámbitos do programa.  

e) O servizo provincial da Inspección Educativa emitirá a autorización expresa para o 

desenvolvemento dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que cum-

pran os requisitos establecidos, e que será comunicada aos centros escolares antes do 

comezo do curso.  

Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos que non supe-

rarán o número de dez alumnos/as e non serán, con carácter xeral, menos de cinco.  

4. O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento incluirá os 

seguintes ámbitos:  

a) Ámbito lingüístico e social, que abrangue os aspectos básicos do currículo correspon-

dente ás materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e 

Xeografía e Historia.  

b) Ámbito científico e matemático, que abrangue os aspectos básicos do currículo co-

rrespondente ás materias de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, Bioloxía 

e Xeoloxía, e Física e Química.  

c) Ámbito de linguas estranxeiras, que abrangue os aspectos básicos do currículo co-

rrespondente á materia de Primeira Lingua Estranxeira.  

Os alumnos e as alumnas que sigan un programa de mellora da aprendizaxe e do ren-

demento terán un grupo ordinario de referencia co que cursarán as materias non perten-

centes aos ámbitos.  

As materias de terceiro curso de educación secundaria obrigatoria cursaraas o alumnado 

co seu grupo de referencia.  

O horario semanal dos tres ámbitos de coñecemento que compoñen o programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento será o seguinte:  

a) Ámbito lingüístico e social: nove horas.  

b) Ámbito científico e matemático: oito horas.  

c) Ámbito de linguas estranxeiras: tres horas.  
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5. Cada grupo de alumnado que integre un programa de mellora da aprendizaxe e do 

rendemento contará cun profesor/a titor/a, que terá entre as súas funcións a orientación 

do alumnado do programa e a súa atención personalizada, a coordinación do equipo 

docente que imparte o programa, a relación coas familias e a coordinación co 

profesorado titor do grupo de referencia de cada alumna e alumno integrante do 

programa.  

6. Cada ámbito específico será impartido por un único profesor ou profesora, perten-

cente a un dos departamentos didácticos a quen corresponda a atribución docente das 

materias que forman parte do ámbito, preferentemente con destino definitivo no centro.  

7. O programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento concíbese desde un enfoque 

metodolóxico funcional, en que os contidos curriculares deben tratarse desde un punto 

de vista global, práctico, motivador e personalizado, priorizando as aprendizaxes que 

resulten necesarias para outras posteriores e que contribúan ao desenvolvemento das 

competencias clave e dos obxectivos xerais da etapa.  

A concreción do currículo dos ámbitos, así como as correspondentes programacións 

didácticas, serán elaboradas nos distintos departamentos didácticos implicados e polas 

persoas designadas para impartir os ámbitos, coa colaboración da persoa que exerza a 

xefatura do Departamento de Orientación, a partir das directrices establecidas pola 

comisión de coordinación pedagóxica e coordinadas polo/a xefe/a de estudos.  

8. A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os 

obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe avaliables. Esta avaliación será continua e diferenciada, se-

gundo os ámbitos do programa e as materias.  

O alumnado do programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento será avaliado 

polo profesorado que imparte cada un dos ámbitos e materias, baixo a coordinación do 

profesorado titor do programa e do profesorado titor do grupo de referencia. As 

cualificacións dos ámbitos realizarase nos mesmos termos que as materias.  

O alumnado que acceda a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento con 

materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio 

que lle permitan recuperalas ao longo do desenvolvemento do programa, e a avaliación 

será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos departamentos 

implicados.  
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Orientación e Titoría  

       A acción titorial e a orientación académica e profesional terán un papel relevante en 

cada un dos cursos para guiar o alumnado na elección de materias optativas, na 

transición ao mundo laboral ou académico ao finalizar o ensino obrigatorio, así como 

nos plans de acollida no centro.  

       Cada grupo de alumnas e alumnos contará cunha persoa titora, designada polo 

titular da dirección do centro entre o profesorado que imparta docencia ao dito grupo. 

Terá a responsabilidade de coordinar o equipo docente que imparta clases nese grupo, 

tanto no relativo á avaliación como aos procesos de ensino e aprendizaxe. Será o 

responsable da orientación do alumnado en colaboración co Departamento de 

Orientación.  

       A orientación educativa garantirá, en especial no cuarto curso, un axeitado 

asesoramento ao alumnado para favorecer a súa continuidade no sistema educativo ou 

unha orientación profesional se for o caso. En todo caso, a orientación educativa velará 

pola igualdade de xénero. 

       Na programación do Departamento de Orientación recóllese un calendario de 

actuacións que deberá acometer o departamento. Neste documento consígnanse as 

responsabilidades que correspondan en cada caso, os recursos cos que debe contarse e a 

temporalización. Dáselle moita importancia a avaliación da orientación utilízando 

instrumentos que informan do grao de satisfacción dos usuarios da orientación: 

 Grao de satisfacción do alumnado.  

 Grao de satisfacción do profesorado titor.  

 Grao de satisfacción de alumnado, profesorado e pais/nais con respecto á sesión 

de acollida.  

 Modelo de enquisa de grao de satisfacción do alumnado sobre a orientación.  

 Modelo de enquisa de grao de satisfacción do profesorado titor sobre a 

orientación.  

 Rexistro da enquisa de grao de satisfacción do alumnado sobre a orientación.  

 Rexistro da enquisa de grao de satisfacción do profesorado titor sobre a 

orientación 
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10. INTERVENCIÓN E COORDINACIÓN COS CENTROS DA ZONA 

EDUCATIVA. 

a. Impulsar a coordinación coas direccións e departamentos de orientación da zona co 

fin de intercambiar información e facilitar o tránsito do alumnado entre os distintos 

centros e etapas educativas 

b. Elaborar e executar un plan de divulgación da oferta educativa do noso centro.  

 

11. SEGUIMENTO E  AVALIACIÓN   

       O seguimento e avaliación do plan de orientación realizaráse a través das reunións 

periódicas que se contemplan nas medidas organizativas e nas que sobre a orientación 

se realicen ao longo do curso.  

       As modificacións introducidas e a valoración global do grao de consecución dos 

obxectivos propostos e das actividades realizadas reflictiranse na memoria final, así 

como as propostas de mellora que, de selo caso, se considere oportuno incorporar no 

plan do próximo curso. 

       Os instrumentos de avaliación cuantitativa das actividades realizadas serán 

cuestionarios sobre o grao de satisfacción dos  diferentes membros da comunidade 

educativa aos que se dirixe a orientación. A avaliación cualitativa farase nas reunións de 

departamento e nas de titor. 
 

 

 

 A Estrada a 12 de setembro de 2015   

 
   

 
 
 
 

Asdo.: Manuel Clemente Abel Souto                     
           Xefe do Departamento                 

             


